
לקריאה

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ". סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה, משום

חמדנותו של מלך אחד.

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים. המתדולוגיה

לניהול סיכוני שיטפונות, סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב

בקרית שמונה. כל זה ועוד
בהמשך...

להאזנה

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ": הצילו!

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם

לשאול. 
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.

ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים

.Firstime בקרן

להאזנה

אלטרנטיבה || פודקאסט
Up to Us הקיימות של
מסע למעמקי עולם הקיימות

בישראל. המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם

הקיימות. איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

לקריאה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל. תוכן עשיר, מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.

מומלץ לקריאה.

לחתימה

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך, אך לצערנו ההתנהלות סביבן

מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי. הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לתמיכה

ליברמן, מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה. כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה

הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת! 
בקליק אחד (!) שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת

המנהלת. 

לחתימה

דורשים להפסיק את כריתת היערות, להגביר את
הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי

החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו. ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם. 

לפרטים נוספים

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה. העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות

בקרב מקבלי ההחלטות. 
הארגון נוסד ב 1994, במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון

שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום: שד' רוטשילד פינת שד"ל, תל אביב

22:00 20:00  סיום: 04/12/2021 התחלה: 04/12/2021

קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה12 בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה

מ20 מדינות נוספות:
1. להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי 

2. לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

"משבר האקלים, כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"

מיקום: מרכז המבקרים, רמת הנדיב
13:00 09:00  סיום: 06/12/2021 התחלה: 06/12/2021

המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי, כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם. מתוך

ראייה צופת פני עתיד, וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב, המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך, כגישה אופטימית

ויישומית למענה למשבר הסביבתי.

פרטים והרשמה

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה14/12, 9:3013:20, און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם, אך ההתמודדות עימו

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים. המפגש יעסוק בגישות, מודלים וכלים שיסייעו במיתון

התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום: מלון דן, אילת

16:30 10:30  סיום: 16/12/2021 התחלה: 15/12/2021

הכנס ה9 מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה, הכלכלה

והסביבה יחדיו.

לפרטים נוספים

דרוש/ה: רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת

"פורום האקלים הישראלי", מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה. הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת, ארגוני סביבה
וחברה אזרחית, שלטון מקומי, אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת

לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים. בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.

אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום. פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
28.12.2021| ימי ג' |15:15 09:00 | 4 מפגשים  קיימות סביבתית

ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו, התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ 2020. הצטרפו לקורס

יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה15. לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות. מחכים

לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
3 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע, חיבורים, כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.

נפתח ב 12/12  מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף
פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב20/12  מפגשים מקוונים 

לפרטים נוספים.

קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר. נפתח ב13/1  מפגשים מקוונים + סיור 

לפרטים נוספים.

רשימה ירוקה מאוד  חגי האור

ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים, ובלי מגוון – של מינים, תרבויות, יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה. דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד, ומחלה מחסלת את כל החווה שלו. דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת... בקצרה, מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות."

 מרק ארדמן / מתוך חם שטוח וצפוף 

ועידת האקלים העולמית  COP26  מאחורינו. האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים, אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה, אך ברור לכולם

שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.

אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית, ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות סיני, המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה

האזוריים.

בשבוע שעבר, בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים, שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים

מאובנים. שאפו לכל המעורבים! 

לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל. הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי

הממשלה. ההיגיון, הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה. 

כעת, אנו נכנסים אט אט לימי החורף, מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה, חששות ותקוות. 

נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר. 

חג שמח! 
מצוות חיים וסביבה 

הצטרפות לניקוי הים הגדול

פינת הפודקסאט (ועוד...)

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

בואו לעבוד איתנו

קורסים והכשרות

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hyentcwwt
https://www.calcalist.co.il/world_news/article/hk3ip4cvk
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/1.10381891
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rjdwd7ydy
https://www.facebook.com/aklimisrael/posts/653567969352612
https://www.calcalist.co.il/real-estate/article/bjrcx1ekf
https://www.sviva.net/אודות/צוות/
https://www.facebook.com/events/881628695827720
https://www.medpeople.org.il/lp/
https://waze.com/ul?q=שד' רוטשילד פינת שד%22ל, תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מתכנסים+יחד+להאיר+את+המדינה++&dates=20211204T200000/20211204T220000&details=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E&location=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מתכנסים+יחד+להאיר+את+המדינה++&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E&in_loc=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&st=20211204T200000&et=20211204T220000
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לקריאה

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ". סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה, משום

חמדנותו של מלך אחד.

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים. המתדולוגיה

לניהול סיכוני שיטפונות, סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב

בקרית שמונה. כל זה ועוד
בהמשך...

להאזנה

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ": הצילו!

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם

לשאול. 
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.

ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים

.Firstime בקרן

להאזנה

אלטרנטיבה || פודקאסט
Up to Us הקיימות של
מסע למעמקי עולם הקיימות

בישראל. המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם

הקיימות. איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

לקריאה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל. תוכן עשיר, מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.

מומלץ לקריאה.

לחתימה

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך, אך לצערנו ההתנהלות סביבן

מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי. הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לתמיכה

ליברמן, מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה. כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה

הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת! 
בקליק אחד (!) שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת

המנהלת. 

לחתימה

דורשים להפסיק את כריתת היערות, להגביר את
הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי

החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו. ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם. 

לפרטים נוספים

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה. העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות

בקרב מקבלי ההחלטות. 
הארגון נוסד ב 1994, במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון

שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום: שד' רוטשילד פינת שד"ל, תל אביב

22:00 20:00  סיום: 04/12/2021 התחלה: 04/12/2021

קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה12 בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה

מ20 מדינות נוספות:
1. להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי 

2. לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

"משבר האקלים, כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"

מיקום: מרכז המבקרים, רמת הנדיב
13:00 09:00  סיום: 06/12/2021 התחלה: 06/12/2021

המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי, כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם. מתוך

ראייה צופת פני עתיד, וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב, המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך, כגישה אופטימית

ויישומית למענה למשבר הסביבתי.

פרטים והרשמה

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה14/12, 9:3013:20, און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם, אך ההתמודדות עימו

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים. המפגש יעסוק בגישות, מודלים וכלים שיסייעו במיתון

התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום: מלון דן, אילת

16:30 10:30  סיום: 16/12/2021 התחלה: 15/12/2021

הכנס ה9 מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה, הכלכלה

והסביבה יחדיו.

לפרטים נוספים

דרוש/ה: רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת

"פורום האקלים הישראלי", מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה. הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת, ארגוני סביבה
וחברה אזרחית, שלטון מקומי, אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת

לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים. בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.

אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום. פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
28.12.2021| ימי ג' |15:15 09:00 | 4 מפגשים  קיימות סביבתית

ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו, התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ 2020. הצטרפו לקורס

יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה15. לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות. מחכים

לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
3 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע, חיבורים, כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.

נפתח ב 12/12  מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף
פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב20/12  מפגשים מקוונים 

לפרטים נוספים.

קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר. נפתח ב13/1  מפגשים מקוונים + סיור 

לפרטים נוספים.

רשימה ירוקה מאוד  חגי האור

ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים, ובלי מגוון – של מינים, תרבויות, יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה. דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד, ומחלה מחסלת את כל החווה שלו. דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת... בקצרה, מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות."

 מרק ארדמן / מתוך חם שטוח וצפוף 

ועידת האקלים העולמית  COP26  מאחורינו. האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים, אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה, אך ברור לכולם

שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.

אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית, ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות סיני, המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה

האזוריים.

בשבוע שעבר, בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים, שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים

מאובנים. שאפו לכל המעורבים! 

לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל. הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי

הממשלה. ההיגיון, הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה. 

כעת, אנו נכנסים אט אט לימי החורף, מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה, חששות ותקוות. 

נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר. 

חג שמח! 
מצוות חיים וסביבה 

הצטרפות לניקוי הים הגדול

פינת הפודקסאט (ועוד...)

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

בואו לעבוד איתנו

קורסים והכשרות

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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לקריאה

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ". סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה, משום

חמדנותו של מלך אחד.

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים. המתדולוגיה

לניהול סיכוני שיטפונות, סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב

בקרית שמונה. כל זה ועוד
בהמשך...

להאזנה

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ": הצילו!

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם

לשאול. 
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.

ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים

.Firstime בקרן

להאזנה

אלטרנטיבה || פודקאסט
Up to Us הקיימות של
מסע למעמקי עולם הקיימות

בישראל. המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם

הקיימות. איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

לקריאה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל. תוכן עשיר, מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.

מומלץ לקריאה.

לחתימה

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך, אך לצערנו ההתנהלות סביבן

מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי. הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לתמיכה

ליברמן, מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה. כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה

הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת! 
בקליק אחד (!) שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת

המנהלת. 

לחתימה

דורשים להפסיק את כריתת היערות, להגביר את
הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי

החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו. ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם. 

לפרטים נוספים

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה. העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות

בקרב מקבלי ההחלטות. 
הארגון נוסד ב 1994, במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון

שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום: שד' רוטשילד פינת שד"ל, תל אביב

22:00 20:00  סיום: 04/12/2021 התחלה: 04/12/2021

קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה12 בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה

מ20 מדינות נוספות:
1. להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי 

2. לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

"משבר האקלים, כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"

מיקום: מרכז המבקרים, רמת הנדיב
13:00 09:00  סיום: 06/12/2021 התחלה: 06/12/2021

המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי, כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם. מתוך

ראייה צופת פני עתיד, וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב, המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך, כגישה אופטימית

ויישומית למענה למשבר הסביבתי.

פרטים והרשמה

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה14/12, 9:3013:20, און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם, אך ההתמודדות עימו

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים. המפגש יעסוק בגישות, מודלים וכלים שיסייעו במיתון

התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום: מלון דן, אילת

16:30 10:30  סיום: 16/12/2021 התחלה: 15/12/2021

הכנס ה9 מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה, הכלכלה

והסביבה יחדיו.

לפרטים נוספים

דרוש/ה: רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת

"פורום האקלים הישראלי", מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה. הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת, ארגוני סביבה
וחברה אזרחית, שלטון מקומי, אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת

לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים. בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.

אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום. פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
28.12.2021| ימי ג' |15:15 09:00 | 4 מפגשים  קיימות סביבתית

ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו, התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ 2020. הצטרפו לקורס

יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה15. לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות. מחכים

לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
3 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע, חיבורים, כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.

נפתח ב 12/12  מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף
פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב20/12  מפגשים מקוונים 

לפרטים נוספים.

קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר. נפתח ב13/1  מפגשים מקוונים + סיור 

לפרטים נוספים.

רשימה ירוקה מאוד  חגי האור

ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים, ובלי מגוון – של מינים, תרבויות, יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה. דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד, ומחלה מחסלת את כל החווה שלו. דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת... בקצרה, מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות."

 מרק ארדמן / מתוך חם שטוח וצפוף 

ועידת האקלים העולמית  COP26  מאחורינו. האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים, אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה, אך ברור לכולם

שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.

אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית, ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות סיני, המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה

האזוריים.

בשבוע שעבר, בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים, שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים

מאובנים. שאפו לכל המעורבים! 

לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל. הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי

הממשלה. ההיגיון, הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה. 

כעת, אנו נכנסים אט אט לימי החורף, מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה, חששות ותקוות. 

נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר. 

חג שמח! 
מצוות חיים וסביבה 

הצטרפות לניקוי הים הגדול

פינת הפודקסאט (ועוד...)

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

בואו לעבוד איתנו

קורסים והכשרות

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://lp.gpi.org.il/forests
https://lp.gpi.org.il/forests
https://trailer.web-view.net/Links/0X4B0FE5E521730D916B10B72E2F149F9DB78A88F08D11F487ABEEEF7E6DE2DB5C1144153AC4D45234D9397BED0D559512143A502198E69FFDF852450CE66AC3BF0A2BFDDBE467C819.htm
https://lp.gpi.org.il/forests
https://ecopeaceme.org/he/home-he/
https://ecopeaceme.org/he/home-he/
https://ecopeaceme.org/he/home-he/
https://www.sviva.net/organization/
https://maps.google.com/maps?q=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/climate.emergency.israel/posts/129480992845359
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מתכנסים+יחד+להאיר+את+המדינה++&dates=20211204T200000/20211204T220000&details=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E&location=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&details=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מתכנסים+יחד+להאיר+את+המדינה++&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eקוראים+לשינוי+אקלימי-אקלוגי+-+הצטרפו+למטה+החירום+אקלימי-אקולוגי+לשבוע+ה-12+בו+קוראים+לממשלה+לפעול+כמו+האיחוד+האירופי+ולמעלה+מ-20+מדינות+נוספות%3A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E1.+להכיר+במצב+חירום+אקלימי-אקולוגי%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22auto%22%3E2.+לבנות+וליישם+תכנית+שאפתנית+ומקיפה%3C%2Fdiv%3E&in_loc=שד%27+רוטשילד+פינת+שד%22ל%2C+תל+אביב&st=20211204T200000&et=20211204T220000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CefO%2BDWDF0wlbL%2Fxn%2FKI5of8RP6fGwbddKXKwaSneikA94UNjjSLBjEi8uAdmyz3n%2BDr1wN9qFv9uS9eY3nQT%2BsdJ40sRToKjhqDs18SaEQC%2FQHOmkU09d1gjIwFFV0p3Eu98K3sI4z4%2BTqpqTECp9UKTfwK1bGEVzLr7bxSV6UUKY895tNgg1oPXFe0rIItHGn24vNt%2BU0a3j3x1s0VJv8H1gwxIb6mz8Ankppu9nE8HwpLTdKlgVOVmTGs%2B7ndEu%2BDMQehwpMOgyvqF%2FFvG0K0zNZGAZNss3MkczbSbdpV924jddOFgMt%2BilxokimzkMrAfZCUkBvp8UHO9SxGFqg3TIb1K3WRDj9H%2BbO15VKDyLgiD6aVaudKuFfjM42K9vbvujCofcNNoZyxNaUp2G77ady8IWcWpugzIhFzyNN7bFKgNQHAY1iqRO8NwTI7xml1dDQCWURTAa%2FuaaAK9AQOJyibMc73vb1PMxQPI2GRo2Kogh1ybcV%2BAXtazDoFirubyApuyX0tMkrqpThNgL90poQZ1t7s8
https://www.facebook.com/climate.emergency.israel/posts/129480992845359
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+המבקרים%2C+רמת+הנדיב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+המבקרים%2C+רמת+הנדיב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYDVnsFEbCe7WwRJtGPVTEtrFb91MgkspO0WVTr6LZKOXtQ/viewform
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=%22משבר+האקלים%2C+כלכלה+מעגלית+ומערכת+החינוך%22&dates=20211206T090000/20211206T130000&details=%3Cdiv%3Eהמושג+כלכלה+מעגלית+הולך+ותופס+מקום+בשיח+הסביבתי%2C+כגישה+רעיונית+ויישומית+לצמצום+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+האדם.+מתוך+ראייה+צופת+פני+עתיד%2C+וההבנה+של+חשיבות+הטמעת+הגישה+גם+במערכת+החינוך+בעתיד+הקרוב%2C+המטרה+המרכזית+של+יום+העיון+היא+חשיפת+התפיסה+של+כלכלה+מעגלית%0A++++לאנשי+חינוך%2C+כגישה+אופטימית+ויישומית+למענה+למשבר+הסביבתי.%3C%2Fdiv%3E&location=מרכז+המבקרים%2C+רמת+הנדיב&details=%3Cdiv%3Eהמושג+כלכלה+מעגלית+הולך+ותופס+מקום+בשיח+הסביבתי%2C+כגישה+רעיונית+ויישומית+לצמצום+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+האדם.+מתוך+ראייה+צופת+פני+עתיד%2C+וההבנה+של+חשיבות+הטמעת+הגישה+גם+במערכת+החינוך+בעתיד+הקרוב%2C+המטרה+המרכזית+של+יום+העיון+היא+חשיפת+התפיסה+של+כלכלה+מעגלית%0A++++לאנשי+חינוך%2C+כגישה+אופטימית+ויישומית+למענה+למשבר+הסביבתי.%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=%22משבר+האקלים%2C+כלכלה+מעגלית+ומערכת+החינוך%22&DUR=0400&DESC=%3Cdiv%3Eהמושג+כלכלה+מעגלית+הולך+ותופס+מקום+בשיח+הסביבתי%2C+כגישה+רעיונית+ויישומית+לצמצום+טביעת+הרגל+האקולוגית+של+האדם.+מתוך+ראייה+צופת+פני+עתיד%2C+וההבנה+של+חשיבות+הטמעת+הגישה+גם+במערכת+החינוך+בעתיד+הקרוב%2C+המטרה+המרכזית+של+יום+העיון+היא+חשיפת+התפיסה+של+כלכלה+מעגלית%0A++++לאנשי+חינוך%2C+כגישה+אופטימית+ויישומית+למענה+למשבר+הסביבתי.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מרכז+המבקרים%2C+רמת+הנדיב&st=20211206T090000&et=20211206T130000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CE0VDvOEEYsUDBDnTAfO7wU02Rq9j6RI%2BF3lxKyKVJB8pl2jgIjHrfLZKZgZM5u2I6Pas9luEOlfJM1s1FfDlIpHpGQVGpHkVb3ykONONcNNQQ7zo5hdo834SJwQOMM2BChKqO1%2FQ7dwGJ8cInD3H5JnTW3X3odQpDQwTT0iBN2V%2F5AD0WlbTlXZ7dmCyDSYMYGOevkw7sn%2FHh8kjkXBQFtoFf%2FY07Kds62w%2BsAlTxuzJvl42bAPs%2F57N4yb1S8Y6Xk%2BYk9JPFS1fr%2B99w7wHJrORueH%2BQJZrxctBAhvLuQISFLEKaSBIzmxnHBEPfmHX9VjJUPwF9q0QxrCKRoeKTLVSvGtmwTfq%2FyCHqraJJCf56XBxgnp9e0nOyBayc5qnr%2FPPqPExqcyIxeYFQm1LSAx0qSy8%2BVBVEx%2BEM2CwetMFP%2FU3T%2FqAJILKRr1vbVzfBVWLLRJ44Dn4ibDyitnCeUtyVBCiiMy9bqQzbpYrSq3150vafRsbFXIQxABSKODDYLbfsWy8rzgBYrEffe7xmJKTPZhmDkUi2xWiNG8Um0tiQqeXZx7ZAOvs2wDxB2odHJdY9zqJD8U%3D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYDVnsFEbCe7WwRJtGPVTEtrFb91MgkspO0WVTr6LZKOXtQ/viewform
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2021/12/הזמנה-למפגש-עיון-בנושא-קירור-העיר-פורום-ה-15-14.12.21-1.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2021/12/הזמנה-למפגש-עיון-בנושא-קירור-העיר-פורום-ה-15-14.12.21-1.pdf


לקריאה

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ". סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה, משום

חמדנותו של מלך אחד.

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים. המתדולוגיה

לניהול סיכוני שיטפונות, סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב

בקרית שמונה. כל זה ועוד
בהמשך...

להאזנה

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ": הצילו!

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם

לשאול. 
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.

ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים

.Firstime בקרן

להאזנה

אלטרנטיבה || פודקאסט
Up to Us הקיימות של
מסע למעמקי עולם הקיימות

בישראל. המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם

הקיימות. איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

לקריאה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל. תוכן עשיר, מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.

מומלץ לקריאה.

לחתימה

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך, אך לצערנו ההתנהלות סביבן

מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי. הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לתמיכה

ליברמן, מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה. כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה

הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת! 
בקליק אחד (!) שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת

המנהלת. 

לחתימה

דורשים להפסיק את כריתת היערות, להגביר את
הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי

החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו. ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם. 

לפרטים נוספים

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה. העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות

בקרב מקבלי ההחלטות. 
הארגון נוסד ב 1994, במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון

שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום: שד' רוטשילד פינת שד"ל, תל אביב

22:00 20:00  סיום: 04/12/2021 התחלה: 04/12/2021

קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה12 בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה

מ20 מדינות נוספות:
1. להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי 

2. לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

"משבר האקלים, כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"

מיקום: מרכז המבקרים, רמת הנדיב
13:00 09:00  סיום: 06/12/2021 התחלה: 06/12/2021

המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי, כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם. מתוך

ראייה צופת פני עתיד, וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב, המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך, כגישה אופטימית

ויישומית למענה למשבר הסביבתי.

פרטים והרשמה

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה14/12, 9:3013:20, און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם, אך ההתמודדות עימו

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים. המפגש יעסוק בגישות, מודלים וכלים שיסייעו במיתון

התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום: מלון דן, אילת

16:30 10:30  סיום: 16/12/2021 התחלה: 15/12/2021

הכנס ה9 מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה, הכלכלה

והסביבה יחדיו.

לפרטים נוספים

דרוש/ה: רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת

"פורום האקלים הישראלי", מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה. הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת, ארגוני סביבה
וחברה אזרחית, שלטון מקומי, אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת

לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים. בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.

אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום. פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
28.12.2021| ימי ג' |15:15 09:00 | 4 מפגשים  קיימות סביבתית

ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו, התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ 2020. הצטרפו לקורס

יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה15. לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות. מחכים

לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
3 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע, חיבורים, כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.

נפתח ב 12/12  מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף
פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב20/12  מפגשים מקוונים 

לפרטים נוספים.

קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר. נפתח ב13/1  מפגשים מקוונים + סיור 

לפרטים נוספים.

רשימה ירוקה מאוד  חגי האור

ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים, ובלי מגוון – של מינים, תרבויות, יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה. דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד, ומחלה מחסלת את כל החווה שלו. דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת... בקצרה, מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות."

 מרק ארדמן / מתוך חם שטוח וצפוף 

ועידת האקלים העולמית  COP26  מאחורינו. האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים, אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה, אך ברור לכולם

שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.

אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית, ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות סיני, המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה

האזוריים.

בשבוע שעבר, בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים, שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים

מאובנים. שאפו לכל המעורבים! 

לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל. הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי

הממשלה. ההיגיון, הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה. 

כעת, אנו נכנסים אט אט לימי החורף, מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה, חששות ותקוות. 

נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר. 

חג שמח! 
מצוות חיים וסביבה 

הצטרפות לניקוי הים הגדול

פינת הפודקסאט (ועוד...)

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

בואו לעבוד איתנו

קורסים והכשרות

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+אילת-אילות+לאנרגיה+מתחדשת&DUR=0600&DESC=%3Cdiv%3Eהכנס+ה-9+מתקיים+השנה+בסימן+חדשנות+לעתיד+נטול+פליטות+פחמן+ומביא+לשולחנות+משותפים+שחקנים+מתחום+האנרגיה%2C+הכלכלה+והסביבה+יחדיו.%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מלון+דן%2C+אילת&st=20211215T103000&et=20211216T163000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CCzYJBrNcRuQdtqG6bfqbYRHiorxZt%2BieAt2hlkcm%2BhcsU0s1onu0h3ztIzY5UnqOIL0cldLXnThbZy6Fd0Xrwsg6B0w2hc2%2FJgsTlGBQrkwu3x3s%2Bugn3AIEPDlEqU58ZAgL6LLyIT5C7vTJAdMhP0AAwzVb0mfFOgwEWnHJzyGkobj6O0u9DpVsOLZC0y0s8gDTjht%2FYxbOgjllC8HTjfxX5cuWdYPh6QjH9W3BArT8DYd82FdMcBq5pJ6uSurxteIenhF06uA%2F24gEFxIzspA%2BmvUOwmNXYrh7VierDLA27qIw5L54aGpHr2oE1LmQppvKM8jniiim%2Bhe25YNNBwtI3VhpZW9C4Ile5UZGSeS4%2F%2FOREwRk0lWjZ%2FPN5KkjxGNqHp1dwbRybxXkePwz%2FQ%3D%3D
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לקריאה

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ". סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה, משום

חמדנותו של מלך אחד.

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים. המתדולוגיה

לניהול סיכוני שיטפונות, סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב

בקרית שמונה. כל זה ועוד
בהמשך...

להאזנה

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ": הצילו!

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם

לשאול. 
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.

ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים

.Firstime בקרן

להאזנה

אלטרנטיבה || פודקאסט
Up to Us הקיימות של
מסע למעמקי עולם הקיימות

בישראל. המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם

הקיימות. איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

לקריאה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל. תוכן עשיר, מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.

מומלץ לקריאה.

לחתימה

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך, אך לצערנו ההתנהלות סביבן

מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי. הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לתמיכה

ליברמן, מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה. כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה

הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת! 
בקליק אחד (!) שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת

המנהלת. 

לחתימה

דורשים להפסיק את כריתת היערות, להגביר את
הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו, הבית של בעלי

החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו. ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם. 

לפרטים נוספים

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה. העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות

בקרב מקבלי ההחלטות. 
הארגון נוסד ב 1994, במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון

שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור. 

רוצים להופיע בידיעון הבא?  מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום: שד' רוטשילד פינת שד"ל, תל אביב

22:00 20:00  סיום: 04/12/2021 התחלה: 04/12/2021

קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה12 בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה

מ20 מדינות נוספות:
1. להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי 

2. לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

"משבר האקלים, כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"

מיקום: מרכז המבקרים, רמת הנדיב
13:00 09:00  סיום: 06/12/2021 התחלה: 06/12/2021

המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי, כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם. מתוך

ראייה צופת פני עתיד, וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב, המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך, כגישה אופטימית

ויישומית למענה למשבר הסביבתי.

פרטים והרשמה

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה14/12, 9:3013:20, און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם, אך ההתמודדות עימו

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים. המפגש יעסוק בגישות, מודלים וכלים שיסייעו במיתון

התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

לפרטים נוספיםהוספה ליומן:

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום: מלון דן, אילת

16:30 10:30  סיום: 16/12/2021 התחלה: 15/12/2021

הכנס ה9 מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה, הכלכלה

והסביבה יחדיו.

לפרטים נוספים

דרוש/ה: רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת

"פורום האקלים הישראלי", מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה. הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת, ארגוני סביבה
וחברה אזרחית, שלטון מקומי, אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת

לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים. בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.

אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום. פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורס יסודות הבנייה הירוקה
28.12.2021| ימי ג' |15:15 09:00 | 4 מפגשים  קיימות סביבתית

ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו, התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ 2020. הצטרפו לקורס

יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה15. לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות. מחכים

לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
3 קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים

לתוכן:

ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע, חיבורים, כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.

נפתח ב 12/12  מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. בשיתוף
פורום ה15 והמרכז לשלטון מקומי. נפתח ב20/12  מפגשים מקוונים 

לפרטים נוספים.

קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר. נפתח ב13/1  מפגשים מקוונים + סיור 

לפרטים נוספים.

רשימה ירוקה מאוד  חגי האור

ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים, ובלי מגוון – של מינים, תרבויות, יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה. דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד, ומחלה מחסלת את כל החווה שלו. דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת... בקצרה, מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות."

 מרק ארדמן / מתוך חם שטוח וצפוף 

ועידת האקלים העולמית  COP26  מאחורינו. האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים, אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה, אך ברור לכולם

שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.

אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית, ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות סיני, המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה

האזוריים.

בשבוע שעבר, בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים, שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים

מאובנים. שאפו לכל המעורבים! 

לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל. הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי

הממשלה. ההיגיון, הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה. 

כעת, אנו נכנסים אט אט לימי החורף, מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה, חששות ותקוות. 

נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר. 

חג שמח! 
מצוות חיים וסביבה 

הצטרפות לניקוי הים הגדול

פינת הפודקסאט (ועוד...)

עושים מעשה!

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

לאינדקס הארגונים המלא

טעימה קטנה לאירועים קרובים...

ללוח האירועים המלא

בואו לעבוד איתנו

קורסים והכשרות

            

הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

https://heschel.org.il/course-page/
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.youtube.com/channel/UCGYVCFsR7ZXKDSpvT_6hcYA?view_as=subscriber
https://www.sviva.net/
https://lp.vp4.me/8d7n

